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Ang  teknolohiya  ng  Crypto  ay  kasalukuyang  nakikita  bilang  ang  magkasalungat  na  puwersa  para  sa  industriya  ng  

pagbabangko  at  pera  na  inisyu  ng  gobyerno.  Ang  bawat  bansa  ay  may  iba't  ibang  pananaw  sa  crypto,  na  humahantong  

sa  hindi  pagkakapare-pareho  sa  mga  pamamaraan  at  limitadong  paggana  ng  mga  digital  asset.  Ang  teknolohiya  ng  

Crypto  ay  napakapopular,  lalo  na  sa  mga  millennial  at  komunidad  ng  negosyo  na  komportable  sa  P2P,  transparency,  

privacy,  kahusayan,  at  flexibility.  Gayunpaman,  ang  kinang  ng  teknolohiya  ng  crypto  ay  hindi  naipapatupad  nang  

maayos  sa  umiiral  na  sistema  ng  pananalapi.  Ang  teknolohiya  ng  Blockchain  at  crypto  ay  nahaharap  sa  maraming  

problema  dahil  ang  kasalukuyang  pagpapatupad  ay  walang  pagsunod,  buwis,  rekord,  kaligtasan,  at  sistematikong  

dahilan  para  sa  ekonomiya.

Sa  lahat  ng  problema  ng  crypto,  ang  Trustlane  LLC  ay  nagsagawa  ng  malalim  na  pananaliksik  mula  noong  Oktubre  

2021  sa  pamamagitan  ng  pagtutok  sa  mga  kritikal  na  punto  tulad  ng  pangangailangan  para  sa  pinakabagong  kakayahan  

sa  teknolohiya,  network  ng  monetary  system,  oras  at  proseso  ng  transaksyon,  tokenomics,  digital  asset  security,  at  

legal  at  regulasyon. .  Bilang  karagdagan,  ang  pananaliksik  ay  isinagawa  upang  lumikha  ng  isang  crypto  community  

ecosystem  habang  ginagamit  ang  umiiral  na  kaayusan  sa  pananalapi.  Ang  Trustlane  LLC  ay  bumuo  ng  isang  hybrid  na  

blockchain-based  na  DBFI  (Decentralized  Banking,  Finance,  and  Investment)  platform  batay  sa  sapat  na  mga  

natuklasan  sa  pananaliksik.  Ang  layunin  ng  DBFI  platform  ay  gumana  bilang  isang  tulay  sa  pagitan  ng  crypto  at  fiat  na  

ekonomiya.  Inihahanda  din  ang  DBFI  bilang  pampublikong  platform  na  nagbibigay  ng  mga  application  na  gumagamit  

ng  smart  contract  technology  at  CBDC  (Central  Bank  Digital  Coin)  bilang  access  sa  isang  business  transaction  (B2B),  

financial  sector,  at  investment.

DBFI  Token-ERC20

Pananaliksik  at  Pagpapaunlad  ng  Trustlane  LLC

Mga  Hamon  sa  Crypto

Ang  mga  token  ng  DBFI  ay  kumakatawan  sa  pangako  ng  Trustlane  sa  pagbuo  ng  mga  aplikasyon  at  teknolohiya  ng  

DBFI.  Ang  mga  token  na  nakabase  sa  ERC-20  ay  nagbibigay-daan  din  sa  publiko,  negosyo,  at  mga  sektor  ng  

pananalapi  na  lumahok  sa  pagpapalawak  ng  ecosystem.  Ang  DBFI  ay  may  kabuuang  suplay  na  99,999,999,  at  ang  

mga  sumusunod  na  gastusin  sa  badyet  ay  binalak:
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● 30% sa mga programa sa pagbebenta, marketing, at partnership

● 40% sa aplikasyon, teknolohiya, at pagpapaunlad ng ecosystem

● 15% sa kompensasyon para sa pangkat ng tagapagtatag ng DBFI

● 10% sa mga gastos sa pagpapatakbo ng proyekto

● 5% sa contingency reserve

Maaaring i-download ng mga kalahok ang legalized na budget audit statement ng accountant, na available
sa account portal ng kalahok bawat quarter.



Buod  ng  DBFI  Whitepaper

Maaaring  iimbak  ang  mga  token  ng  DBFI  gamit  ang  mga  third-party  na  digital  wallet,  hardware  wallet,  o  cold  storage.  Ang  isa  sa  

pinakasikat  na  libreng  digital  wallet  ay  ang  "Metamask."  Ang  wallet  na  ito  ay  malayang  magagamit  upang  i-download  sa  iOS  at  

Android.  Ang  isang  pansamantalang  account  ay  magagamit  upang  mag-imbak  ng  mga  token  na  hindi  pa  nailipat.  Awtomatikong  ililipat  

ang  lahat  ng  mga  token  ng  kalahok  pagkatapos  ng  lockup  period.

Mga  Pag-andar  at  Paggamit  ng  mga  Token  ng  DBFI

Supply  at  Demand  ng  Token  ng  DBFI

Paunang  Alok  ng  Token  ng  DBFI

Ang  Trustlane  ay  bubuo  ng  hybrid  blockchain  protocol  para  magpatakbo  ng  isang  crypto-based  na  sistema  ng  transaksyon.

Ang  mga  token  ng  DBFI  ay  isang  nakapirming  supply,  dynamic  sa  halaga,  at  sistematikong  napresyuhan  sa  paglulunsad.  Tinatayang  

opisyal  na  ibibigay  ang  token  sa  loob  ng  6  na  buwan  pagkatapos  i-trade  sa  isang  pampublikong  palitan.  Ang  token  ng  DBFI  ay  

gumagana  bilang  isang  medium  ng  exchange  at  legal  na  paraan  ng  pagbabayad  sa  loob  ng  Trustlane  ecosystem.

Ang  yugto  ng  "pagsunog"  para  sa  mga  token  ng  DBFI  ay  sistematikong  nakaprograma  sa  tuwing  ginagamit  ang  token  para  sa  mga  

pagbabayad  sa  ecosystem  ng  Trustlane.  Ang  "Burn"  ay  isang  paraan  ng  deflation  dahil  binabawasan  nito  ang  circulating  supply  ng  

mga  token.  Ang  isang  diskarte  sa  balanse  ng  sirkulasyon  ay  pinagtibay  upang  matiyak  na  ang  anumang  mga  token  na  natanggap  

habang  ang  mga  pagbabayad  sa  platform  ay  hindi  naipapalipat  pabalik.  Ang  yugto  ng  "pagsunog"  ay  awtomatiko  at  pinamamahalaan  

ng  isang  mapagkakatiwalaan,  transparent,  at  nakadokumento  ng  ikatlong  partido.

Ang  mga  token  ng  DBFI  ay  ibinibigay  bilang  isang  pangako  sa  pagbuo  ng  mga  protocol  sa  network  ng  ekonomiya  para  sa  komunidad  

ng  negosyo,  mga  institusyong  pampinansyal,  mga  kumpanya  ng  pamumuhunan,  at  mga  indibidwal  na  transaksyon.

Dapat  kumpletuhin  ng  mga  pre-sale  at  public  token  offering  ang  personal  na  data  at  punan  ang  application  form  (Whitelist  Form).  

Makikipag-ugnayan  ang  mga  kalahok  pagkatapos  maaprubahan  ng  seksyong  pag-aalok  ng  token  ng  DBFI.  Ang  patunay  ng  

pagkakakilanlan  at  paninirahan  ay  kinakailangan  para  sa  mga  kalahok  sa  inisyal  at  pampublikong  alok.

Ang  Hybrid  blockchain  ay  may  mga  pakinabang  at  tampok  na  angkop  para  sa  pagsasama  sa  lahat  ng  sektor  ng  ekonomiyang  

nakabatay  sa  crypto.  Ang  Hybrid  blockchain  ay  namamahala  sa  mga  pribadong  blockchain  platform  para  sa  pag-verify  ng  transaksyon  

mula  sa  pampublikong  blockchain.

Tandaan:  Ang  Hybrid  blockchain  network  ay  nagbibigay  ng  mas  secure  na  solusyon  para  sa  mga  user

Pag-withdraw  ng  Token  ng  DBFI

Buod  ng  Proyekto  ng  Blockchain
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Nag-aalok  ang  Trustlane  ng  isang  kawili-wiling  solusyon  sa  problema  ng  pagsasama-sama  ng  kumpirmasyon,  komunikasyon,  transaksyon,  

accessibility,  at  seguridad.  Maaaring  ligtas  na  maimbak  ang  mga  tala,  gamit  ang  end-to-end  na  pag-encrypt,  pinatotohanan  sa  publiko,  isinangguni,  

at  naidokumento,  upang  ang  data  ng  transaksyon  ay  makumpirma  bilang  maaasahang  kumpirmasyon.  Ang  DBFI  ay  isang  proyekto  ng  sistema  

ng  transaksyon  ng  crypto  upang  mapaunlakan

Kinokontrol  ng  mga  matalinong  kontrata  ang  pag-access  sa  loob  ng  Trustlaneecosystem  upang  i-coordinate  ang  kahilingan  at  lohika  ng  kontrata,  

i-validate  ang  bawat  transaksyon,  kumpirmahin,  at  magpadala  ng  mga  secure  na  mensahe.  Sa  pamamagitan  ng  paggamit  sa  "DBFI  Application  

Portal,"  maaaring  makilahok  ang  mga  kalahok  sa  mga  secure  na  transaksyon  sa  negosyo,  pananalapi  at  pagmemensahe  nang  walang  

interbensyon  o  pagpapatunay  mula  sa  sinumang  partido  maliban  sa  kahilingan  ng  mga  regulator.

Bayarin  sa  Network  (bayad  sa  gas)

Ang  DBFI  blockchain  ay  tumatakbo  na  may  access  fee  na  pana-panahong  itinatalaga  sa  mga  user  na  nag-a-access  ng  mga  application  sa  DBFI  

platform.  Ang  mga  on-demand  na  bayarin  sa  transaksyon  ay  sinisingil  sa  mga  gumagamit  ng  B2B  at  nakabatay  sa  porsyento  para  sa  mga  

transaksyon  sa  sektor  ng  pananalapi.

Ang  platform  ng  DBFI  ay  nilagyan  ng  mga  kinakailangang  aplikasyon  upang  patakbuhin  ang  mga  function  ng  token  ng  DBFI  ng  mga  kalahok  nito.

Ang  mga  pangunahing  application  sa  loob  ng  DBFI  ecosystem  ay  maaari  lamang  ma-access  ng  mga  may  hawak  ng  token  ng  DBFI  na  may  

dating  nakarehistrong  crypto  wallet.  Ang  Trustlane  ay  bubuo  din  ng  network  ng  mga  panloob  at  pampublikong  pagpapalitan  upang  suportahan  

ang  iba  pang  crypto  liquidity  gaya  ng  Bitcoin,  Ethereum,  atbp.

Ang  DBFI  blockchain  network  ay  tumatakbo  nang  walang  gas  fee,  hindi  katulad  ng  karamihan  sa  mga  kasalukuyang  blockchain.  Ang  kawalan  ng  

gas  fee  ay  nagpapakilala  sa  DBFI  blockchain  network  mula  sa  iba  pang  pampublikong  blockchain.

Application  ng  Suporta  sa  Platform  ng  DBFI

Tungkol  sa  Trustlane  Project

Ang  DBFI  ay  kumakatawan  sa  "Decentralized  Banking  Finance  Investment"  at  pangunahing  gumaganap  bilang  isang  tagapamagitan  at  

pamamahala  ng  transaksyon  sa  loob  ng  mga  sektor  ng  pagbabangko,  pananalapi,  at  pamumuhunan.

Ang  pangunahing  layunin  ng  proyekto  ng  Trustlane  ay  bumuo  ng  isang  natatanging  ecosystem  sa  crypto  nang  hindi  nakikipagkumpitensya  sa  

fiat  money  at  tradisyonal  na  pagbabangko.  Ang  proyekto  ng  DBFI  ay  may  pananaw  na  bumuo  ng  isang  malakas  na  ecosystem  na  itinatag  ng  

isang  subsidiary  ng  PT  IDFC  International,  katulad  ng  "Trustlane  LLC".  Habang  isinasagawa  ng  isang  lisensyadong  kumpanya  ang  aktibidad  na  

ito,  ang  Trustlane  LLC  ay  nakikipagtulungan  sa  mga  strategic  partner  na  may  background  sa  pananalapi  at  information  technology,  katulad  ng  

Eastern  Trust  Singapore  (na  itinatag  noong  2010).  Bilang  karagdagan,  mayroon  itong  mga  strategic  partner  tulad  ng  Blackmaria  Pty  Ltd,  Australia,  

at  PT.

Mandiri  Citikom  Indonesia.  Ang  Trustlane  ay  tinutulungan  ng  isang  koponan  at  mga  kasosyo  na  may  karanasan  sa  teknolohiya  at  industriya  ng  

pananalapi.

Ganap  na  kinokontrol  ng  mga  kalahok  sa  ekosistema  ang  DBFI  Platform  sa  pamamagitan  ng  pag-access  sa  "DBFI  Application  Portal".

Ang  Trustlane  Crypto  banking  ay  namamahala  ng  mga  digital  na  asset  ayon  sa  mga  pamantayan  ng  bangko  tulad  ng  Bitcoin,  stablecoins,  CBDC,  

at  iba  pa.  Ang  pangunahing  aplikasyon  ng  Platform  na  ito  ay  gagana  bilang  isang  serbisyo  sa  pamamahala  ng  digital  asset,  na  may  access  ang  

mga  consumer  sa  iba't  ibang  mga  digital  na  asset.  Ang  Trustlane  ay  magbibigay-daan  sa  mga  miyembro  nito  na  kumuha  ng  mga  posisyong  

mataas  ang  leverage  na  may  iba't  ibang  mga  patakaran  sa  supply  ng  pagkatubig.
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ang  mga  institusyon  ay  maaaring  makipag-usap,  maging  desentralisado,  mura,  at  ligtas.  Bilang  karagdagan,  ang  OSM  ay  

maaaring  gamitin  bilang  teknolohiya  ng  komunikasyon  sa  pagitan  ng  mga  ahensya  ng  gobyerno,  militar,  at  sibilyan.  Ang  

OSM  ay  isang  ebolusyon  sa  isang  transaksyon  at  network  ng  komunikasyon  para  sa  lahat  ng  sektor  na  gumagamit  ng  

natatanging  crypto  identifier  bilang  tulay  sa  pagitan  ng  mga  kontraktwal  na  aktibidad  ng  mga  partido.

P2P  at  B2B.  Ang  Platform  na  ito  ay  awtomatiko  ang  mga  aktibidad  sa  transaksyon  ng  mga  kalahok  nito.  Ang  platform  ng  

DBFI  ay  naa-access  ng  mga  stakeholder  ng  DBFI  gamit  ang  pampublikong  susi  bilang  pagkakakilanlan  ng  komunidad.  Sa  

pamamagitan  ng  pagmamay-ari  ng  DBFI  token  at  ng  DBFI  stablecoin,  ang  mga  end  user  ay  maaaring  mag-access  ng  mga  

application  tulad  ng  DEFI  (Decentralized  Finance),  trading,  B2B  transactions,  komunikasyon,  at  kumpirmasyon  sa  pagitan  

ng  mga  institusyon.

Bumubuo  ang  DBFI  ng  hybrid  blockchain,  isang  natatanging  teknolohiya  na  pinagsasama-sama  ang  mga  bahagi  mula  sa  

pampubliko  at  pribadong  blockchain.  Sa  hybrid  na  teknolohiya,  ang  anumang  panlabas  na  pag-atake  ay  maaaring  umabot  

lamang  sa  50%  ng  DBFI  node  network.  Ang  mga  node  ay  isang  kritikal  na  bahagi  ng  DBFI  blockchain  network  na  

kumakatawan  sa  isang  desentralisadong  ledger  na  sumusubaybay  sa  mga  transaksyon  sa  crypto.  Ang  DBFI  blockchain  ay  

binubuo  ng  mga  kalahok  sa  node  at  network  para  sa  pagpapatunay  at  pagpapadala  ng  mga  transaksyon  sa  pagpapadala  

ng  impormasyon.  Sinusuportahan  ng  DBFI  Node  Infrastructure  ang  iba't  ibang  Operating  system  (OS),  tulad  ng  pamamahagi  

ng  Windows  (7,8,10),  pamamahagi  ng  Linux  kabilang  ang  Ubuntu,  Debian,  Mac  OS,  atbp.  Ang  mga  node  ng  DBFI  ay  binuo  

na  may  koneksyon  sa  antas  ng  pagbabangko  upang  i-configure  ang  mga  matalinong  kontrata,  ipadala /makatanggap  ng  

mga  transaksyon,  at  humiling  ng  data  mula  sa  blockchain.  Gumagamit  ang  Node  ng  mga  API  gaya  ng  JSON-RPC,  REST,  at  Websockets.

Teknikal  na  Buod  ng  Aspekto  ng  DBFI

•  Komunikasyon

Teknolohiya  ng  Platform  ng  DBFI

Mga  Smart  Contract  ng  DBFI

Ang  DBFI  Ecosystem  ay  gumaganap  ng  mga  digital  asset  function  batay  sa  mga  matalinong  kontrata  na  naka-program  para  

magsagawa  ng  mga  order  sa  transaksyon  sa  larangan  ng  Banking,  Finance,  at  Investment.  Ang  mga  stablecoin  ay  partikular  

na  ibinibigay  para  sa  mga  transaksyon  sa  kahilingan  ng  mga  kalahok  sa  ecosystem.  Ang  Trustlane

Umaasa  ang  DBFI  sa  mga  matalinong  kontrata  para  pamahalaan  ang  isang  kumplikadong  ecosystem  na  kinabibilangan  ng;  

cryptographic  identity,  automation  features,  underlying  contracts,  time  stamps,  at  iba  pa.  Ang  proyekto  ng  DBFI  ay  nakabatay  

sa  3  pillars,  katulad  ng:

Binubuo  din  ng  Trustlane  ang  "Open  smart  contracts  (OSM),"  na  mga  programang  nakaimbak  sa  isang  blockchain  na  tinukoy  

ng  mga  grupo  at  consortium  sa  platform  ng  DBFI.  Maaaring  i-automate  ng  OSM  ang  pagpapatupad  ng  mga  kontrata  sa  mga  

sistemang  pinansyal,  pagbabangko,  at  business-to-business  (B2B).  Maaari  ding  i-program  ang  OSM  para  sa  secure  na  

paghahatid  ng  mga  mensahe,  correspondent,  at  secure  na  virtual  account  sa  loob/sa  mga  institusyong  pinansyal  nang  hindi  

nangangailangan  ng  mga  tagapamagitan.  Pananalapi
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• Access

• Pagpapatunay
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Ano  ang  CBDC?

Phase  3  –  Open  Smart  Contract  –  B2B/institutional  tokenization  project.

Ang  stablecoin  ay  maaaring  gamitin  bilang  isang  tagapamagitan  para  sa  mga  pangako  ng  kalahok  sa  Trustlaneecosystem.  Ang  mga  

stablecoin  ay  maaaring  ilaan  sa  ibang  pagkakataon  para  sa  transmission  at  access  fees  upang  palitan  ang  limitadong  supply  ng  mga  token  

ng  DBFI.  Ang  katatagan  ng  mga  stablecoin  ay  ginagarantiyahan  sa  pamamagitan  ng  paglalagay  ng  fiat  cash  na  idineposito  sa  mga  custodian  

bank.  Ang  ilan  sa  mga  katangian  ng  mga  stablecoin  ay  kinabibilangan  ng;  mga  utility,  token,  access,  asset,  investment,  at  mga  tool  sa  

negosyo.

Ang  DBFI  Platform  ay  isang  transaction  automation  platform  gamit  ang  cryptographic  technology  na  pinapatakbo  sa  pamamagitan  ng  interface  

applications  (Dapps).  Nagsasagawa  ang  Dapps  ng  mga  peer-to-peer  na  komunikasyon,  pagmemensahe,  at  mga  transaksyon  sa  isang  secure  

na  Blockchain  network.

Ang  unang  yugto  ng  DBFI  Application  Development  ay  kinabibilangan  ng:

Mga  yugto  ng  pagpapatupad  ng  proyekto  ng  DBFI:

Ang  pagpapatupad  ng  proyekto  ng  DBFI  ay  nahahati  sa  3  yugto:

Ang  DBFI  development  team  ay  binubuo  ng  mga  eksperto  sa  Trustline  Programming  at  mga  nakakontratang  freelancer  sa  buong  mundo.  

Hinuhulaan  ng  development  team  ng  DBFI  na  makukumpleto  ang  proyekto  sa  loob  ng  3  hanggang  5  taon  para  ganap  na  gumana  ang  

ecosystem.

Plano  ng  Pagpapalawak  ng  Proyekto  ng  DBFI:

Ang  DBFI  platform  ay  maaari  ding  gamitin  bilang  tulay  sa  pagitan  ng  fiat  currency  at  CBDC  sa  lahat  ng  mga  sentral  na  bangko  sa  buong  

mundo.

Kasama  sa  pagpaplano  ng  teknolohiya  ng  hardware  ang:
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• Pagbuo ng mga Data Center ng berdeng enerhiya na matatagpuan sa maraming lokasyon

• Pagbuo ng pribadong network sa pamamagitan ng Satellite na koneksyon

• Cloud API center para sa pagsasama ng third-party

• Digital asset at pamamahala ng portfolio, pag-aayos ng transaksyon at pagpapalitan.

• B2B Platform, Financial Automation system, Investment Management.

• Crypto-ID, Smart Contract, Secure Messaging, KYC Database, atbp

Stage 1 – Hybrid blockchain development

Phase 2 – Mga platform ng supply chain (B2B)
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Listahan  ng  Roadmap:  Nakumpleto  na  ang  Marked  Green.

Ang  central  bank  digital  currency  (CDBC)  ay  isang  digital  token,  katulad  ng  cryptocurrency,  isang  isyu  sa  sentral  na  bangko.  Ang  mga  ito  ay  

naka-pegged  sa  halaga  ng  fiat  currency  ng  bansa  at  ganap  na  sinusuportahan  ng  gobyerno.

Ayon  sa  International  Monetary  Fund,  ito  ay  mas  cost-effective  sa  CDBC  kaysa  sa  pisikal  na  fiat  money  dahil  sa  mababang  bayarin  sa  

transaksyon.  Ang  pagkakaroon  ng  CBDC  ay  nagbibigay  ng  mga  sumusunod  na  benepisyo:

Mga  Yugto  ng  Roadmap  ng  Proyekto  ng  DBFI:

Nagsimula  ang  proyekto  ng  DBFI  noong  Oktubre  2021  pagkatapos  magsagawa  ng  malawak  na  pananaliksik.  Ang  DBFI  Roadmap  ay  batay  

sa  mga  sumusunod  na  konsepto:  Sapat  na  Human  Resources,  Timeliness,  Market  Potential,  DBFI  Token  Liquidity,  Token  Economy  (ROI),  

Expansion  Opportunities,  Project  Continuity,  at  Positive  Economic  Impact.
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● Mas mahusay at secure na mga pagbabayad

● Nagbibigay-daan sa mga mamimili na direktang gamitin ang mga sentral na bangko

● Pag-aalis ng panganib ng pagbagsak ng komersyal na bangko

● Madaling subaybayan

✓ Pananaliksik at pagpapaunlad ng Plano ng Proyekto

✓ Pagpaplano ng ekosistema

✓ Pangunahing Trabaho at Pangangasiwa

✓ Disenyo ng system at wireframe

✓ Pagkuha ng mga permit sa aktibidad ng crypto

✓ Pagbuo ng Token ng DBFI

✓ Pag-unlad ng portal ng ICO

✓ Paghahanda ng paunang handog (Pre-ICO)

✓ Opisyal na paglulunsad ng proyekto ng Trustlane

✓ Pampublikong pag-aalok ng mga token ng DBFI (ICO

✓ Panghuling pagbuo ng proyekto

✓ Paunang paglulunsad ng BETA application

✓ Paglunsad ng internal/external na crypto exchange

✓ Pagpaparehistro ng mga Token sa mga regulator

✓ Pampublikong pangangalakal ng mga token sa mga pangunahing palitan

✓ Pagpapatupad ng lahat ng plano ng proyekto ng DBFI
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Kabuuang  Supply :  99,999,999

Token  code

Minimum  Capital  –  Softcap :  USD  $  1,000,000

Pinakamataas  na  Kapital  –  Hardcap :  USD  $  75,000,000

:  DBFI

Patakaran  sa  Refund  –  30  araw  pagkatapos  ng  pagsasara  ng  huling  ICO  na  

napapailalim  sa  mas  mababa  sa  pinakamababang  halaga  ng  soft  cap.

Ang  mga  yugto  ng  DBFI  token  public  offering  (ICO)  ay  pareho,  na  may  iba't  ibang  presyo  ng  pag-aalok.  Available  ang  mga  presyo  ng  

pampublikong  alok  sa  portal  ng  pagbili  ng  token  ng  DBFI.  Ang  mga  kita  mula  sa  mga  benta  sa  pre  ICO  phase  ay  gagamitin  upang  

pondohan  ang  ICO  phase.

Bilang  ng  mga  Decimal :  18

Paunang  Alok  -  Pre-ICO

Modelo  ng  Supply

Ang  paunang  alok  (pre-ico)  ay  kapag  ang  mga  token  ay  iniaalok  bago  ang  pampublikong  paglulunsad.  Nagbibigay-daan  ito  sa  mga  

mamumuhunan  na  bumili  ng  mga  coins/token  bago  magsimula  ang  public  offering  (ICO).  Ang  yugto  ng  pre-ICO  ay  sarado  kapag  ang  

lahat  ng  mga  token  ay  ganap  na  naibenta.  Ang  mga  target  na  mamimili  para  sa  pre-ICO  phase  ay  mga  mamumuhunan  mula  sa  mga  

kumpanya  at  institusyong  pampinansyal.  Ang  mga  token  na  binili  sa  pamamagitan  ng  pre-ICO  ay  maaaring  maimbak  sa  Trustlane  

portal  at  maaaring  ilipat  pagkatapos  ng  panahon  ng  pag-lock  ng  token.  Nag-aalok  ang  Trustlane  ng  mga  pre-ico  na  token  sa  tatlong  (3)  

mga  yugto  ng  pag-aalok  na  may  iba't  ibang/binagong  presyo  ng  token  sa  bawat  yugto.

Ang  mga  yugto  ng  Pre-ICO  ng  DBFI  token  ay  ang  mga  sumusunod:

:  Static  na  Supply

Modelo  ng  pagpepresyo

:  $1.00  -  Stage  1:  1,000,000  Token  Price  -  Stage  2:  5,000,000  Token  

Price :  TBA  -  Stage  3:  10,000,000  Token  Price :  TBA

Plano  ng  Pag-aalok  ng  Token  ng  DBFI:

:  Dynamic  na  Halaga

Paunang  alok  ng  barya  -  ICO

Buod  ng  Token

Ang  pag-aalok  ng  token  ng  DBFI  na  nakabase  sa  ERC-20  ay  nagbibigay-daan  sa  pakikilahok  mula  sa  publiko,  negosyo,  at  mga  sektor  

ng  pananalapi.  Ang  DBFI  ERC-20  token  ay  nagsisilbing  medium  ng  exchange  at  legal  tender  sa  Trustlane  ecosystem.  Handa  ang  

Trustlane  LLC  na  ipakilala  ang  DBFI  na  binuo  sa  Ethereum  ERC20  blockchain  sa  mga  mamumuhunan  at  mahilig  sa  crypto.
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-  Phase  1:  10,000,000  Token  Price :  TBA

-  Stage  3:  25,000,000  Token  Price :  on  demand

-  Pinakamababang  Pagbili  ng  mga  kalahok  sa  Pre-ICO  ay  1000  token.

*

*

Mga  Tuntunin  ng  Pre-ICO  at  ICO  Inclusion:

-  Pinakamababang  Pagbili  ng  mga  kalahok  sa  ICO  ay  10  token  -  

Pinakamataas  na  Pagbili  para  sa  isang  account  ay  10,000  token  -  Para  sa  

Mga  Pagbili  na  higit  sa  10,000  Token,  kinakailangan  ang  mga  karagdagang  dokumento.

ipinapalagay  ang  halaga  ng  token  ng  DBFI  batay  sa  mataas  na  demand  sa  oras  ng  pangangalakal.

Disclaimer:  Ang  

DBFI  Whitepaper  ay  inilathala  para  sa  mga  layunin  ng  gabay  at  impormasyon  lamang.  Dapat  na  ganap  na  malaman  ng  mga  kalahok  ang  

iba't  ibang  panganib  na  kasangkot  sa  pagbili  ng  mga  token  ng  crypto,  kabilang  ngunit  hindi  limitado  sa  mga  isyu  sa  seguridad,  

pagkasumpungin  ng  merkado,  at  kawalan  ng  katiyakan  sa  regulasyon.  Ang  alok  ng  token  ng  DBFI  ay  hindi  available  sa  mga  bansa  kung  

saan  hindi  pinahihintulutan  ang  mga  transaksyon  sa  crypto.  Hinihikayat  ang  mga  kalahok  na  pag-aralan  ang  mga  regulasyon  ng  crypto  

sa  kani-kanilang  hurisdiksyon.  Ang  whitepaper  na  ito  ay  hindi  isang  investment  at  solicitation  offer  sa  sinuman.  Ang  DBFI  ay  hindi  isang  

securities  product  na  protektado  ng  mga  securities  laws  at  hindi  itinalaga  bilang  isang  securities  product.

-  Kumpletuhin  ng  mga  kalahok  sa  pre-ICO  at  ICO  ang  form  ng  white  list  -  Makikipag-

ugnayan  ang  mga  kalahok  sa  pamamagitan  ng  email  o  telepono  upang  pumirma  ng  kontrata  sa  pagbili  -  Ang  

pagbabayad  ay  ginawa  lamang  sa  pamamagitan  ng  Portal  ng  pagbili  ng  token  ng  DBFI.

Ang  mga  yugto  ng  DBFI  token  public  offering  (ICO)  ay  ang  mga  sumusunod:

-  Phase  2:  25,000,000  Token  Price :  on  demand

-  Ang  mga  tinatanggap  na  pagbabayad  ay  Bitcoin,  Ethereum,  Fiat  Currency,  at  mga  card.

-  Ang  tinantyang  presyo  ng  token  pagkatapos  ng  listahan  ay  maaaring  umabot  sa  USD  10.00
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Email :  hello@trustlane.llc

Buod  ng  DBFI  Whitepaper

Tungkol  sa  Trustlane:

-  Crypto  banking  at  Investment

Contact:

-  Crypto  Exchange

-  Imbakan  ng  Crypto

Mga  Madiskarteng  Kasosyo:

Ang  Trustlane  LLC  ay  lisensyadong  kumpanya  ng  crypto  sa  mga  sumusunod  na  aktibidad:

-  Crypto  coin

PT  IDFC  Internasional  

District  8,  Level  6/F  

Treasury  Tower,  SCBD  
Jakarta.

Trustlane  LLC

info@idfc.international

Lugar  ng  libreng  pakikipagkalakalan

Panloob  na  No.  1B-7T/

469,  Poti,  4400  Georgia
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